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Tilbage til indhold

Ledelsesgrundlag for Silkeborg Kommune
Ledelsesgrundlaget er ledernes referenceramme i Silkeborg 
Kommune. Det definerer overordnet ledelsesrummet, og det 
beskriver de forventninger, der er til ledere på alle ledelsesniveau-
er. Det giver det fælles udgangspunkt for dialog om ledelsesop-
gaven og for udvikling af ledelse og ledere. Ledelsesgrundlaget er 
ligeledes det, der forbinder Silkeborg Kommunes udviklingsstra-
tegi og vision med de resultater, den enkelte leder skal skabe, og 
med opgaveløsningen og resultaterne i centrum for ledelsesger-
ningen. Derfor indgår ledelsesgrundlaget også i vurderingen af 
den enkelte leder.

Ledelsesgrundlaget omfatter alle ledelsesniveauer. Det er natur-
ligt, at der vil være forskellige forventninger til ledere på niveau-
erne, og dermed vil der også være forskellige ledelsesopgaver 
tilknyttet niveauerne. Ledelsesgrundlaget beskriver derfor over-
ordnet hovedopgaverne, der er tilknyttet niveauerne og er ikke 
en udtømmende liste. Forventningen til lederne er, at opgaverne 
løses bedste muligt, så vi når i mål med den politiske vision og 
udviklingsstrategi for Silkeborg Kommune - og ledelsesgrundlaget 
indrammer forventningen.

Endelig danner ledelsesgrundlaget rammen for en lederevalu-
ering, hvor alle ledere inden deres LederUdviklingsSamtale (LUS) 
skal spørge niveauet over og under dem, på hvilke områder de 
skal udvikle deres ledelse. Derudover vil ledelsesgrundlaget indgå 
som et vigtigt pejlemærke i rekrutteringen af nye ledere.

Vi ønsker, at ledelsesgrundlaget bliver drøftet i de enkelte afde-
linger/stabe, og at det sker i sammenhæng med en drøftelse af 
de lokale ledelsesudfordringer. Alle ledere har dermed et særligt 
ansvar for, at ledelsesgrundlagets rammer bliver styrende for den 
ledelse, der udøves.

September 2016
Direktionen i Silkeborg Kommune
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Tilbage til indhold

Rammerne for ledelse i Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune er en vækstkommune og har en primær 
opgave i at servicere borgere og erhvervsliv. Det betyder, at vi 
gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende 
lokalsamfund skal skabe det bedst mulige grundlag for at leve og 
virke i kommunen.

Opgaven for Silkeborg Kommunes ledere og medarbejdere 
er at understøtte og indløse denne vision. Det gør vi gennem 

en struktur, der kan udvikle gode servicetilbud til borgerne og 
erhvervslivet og ved at tilpasse os i forhold til de forudsætninger 
og rammer, der til enhver tid gives kommunen. Den konstante 
balancering mellem udbud og efterspørgsel kræver ledelse, 
og den kræver en koordineret forståelse af ledelsesopgaven. 
Ledelsesgrundlaget er ikke et regelsæt eller et kodeks, der 
beskriver ”god ledelse”, men en rammesætning af lederens hand-
lemuligheder og opgaver.

De ydre rammer for ledelse
Silkeborg Kommune er en del af et fællesskab bestående af 
kommuner, der i vid udstrækning udgør det væsentligste led 
mellem ”det offentlige” og borgere og erhvervsliv. Det betyder, 
at vi er underlagt et meget omfattende lovkompleks, der udgør 
grundlaget for kommunens virke. Det skal vi i vores ledelse tage 
udgangspunkt i.

Samtidig er kommunens aktiviteter styret af en demokratisk valgt 
kommunalbestyrelse, der udmønter det kommunale selvstyre i 
beslutninger og opgaver. Det betyder, at vi som ledere skal sikre, 
at normer for, hvordan vi arbejder for og med det politiske niveau, 
overholdes. Det skal vores ledelse også tage udgangspunkt i.

Overordnet skal ledelse i Silkeborg Kommune blandt andet med-
virke til følgende:

• Sikre sammenhæng mellem politiske beslutninger og organi-
sationens opgaveløsning

• Sikre resultater og kvalitet i opgaveløsningen

• Sikre tydeligt ansvar i forhold til opgaveløsningen

• Sikre en attraktiv arbejdsplads 
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Tilbage til indhold

De indre rammer for ledelse
Grundlæggende er Silkeborg Kommune en værdibaseret organi-
sation. Det betyder, at vores ledelse tager sit udspring i en værdi-
baseret tankegang, hvor dialogen er afgørende i ledelsesarbejdet. 
Dialogen udspringer af ønsket om at involvere hinanden i at nå 
visionen og i at give alle en mulighed for at deltage i udviklingen 
af kommunen. For ledere betyder det f.eks. at involvere MED 
organisationen og medarbejderne i beslutningsprocesserne, og 
det betyder at inddrage de interessenter, der er væsentlige for at 
kunne udvikle og løse opgaverne.

I Silkeborg Kommune har vi en organisation opbygget efter en 
koncernmodel. Det betyder, at vi bygger vores organisation på en 
helhedsorienteret fælles strategi og en fælles identitet og loyali-
tet. Vi har én samlet koncernstrategiplan, der er udgangspunktet 
for delstrategier i afdelingerne/stabene, og som lægger op til et 
tæt tværgående samarbejde. Den fælles strategi skal samtidig 
medvirke til at skabe en høj grad af sammenhængskraft og inte-
gration både vertikalt i organisation og horisontalt mellem afdelin-
ger/stabe. 

Det betyder ligeledes, at vi har et overordnet strategisk forum, 
koncernledelsen, der sætter retning og koordinerer de tværgå-
ende indsatser, herunder sætter rammen for ledelse i kommu-
nen og fundamentet for den kommunale drift, som borgerne og 
erhvervslivet oplever. Endelig betyder det, at ledelse ikke blot 
skal tage udgangspunkt i at lede nedad, men også opad gennem 
koordination og kommunikation, tværgående i koncernen og  
udad gennem en koordinering med omgivelserne.

Til at nå visionen har vi en organisation, der ledes af en tvær-
gående direktion, en koncernledelse og en række afdelings- og 
stabschefer. Direktionen har det overordnede strategiske ansvar 
for kommunen. Koncernledelsen understøtter direktionens strate-
giske arbejde og igangsætter tværgående udviklingstiltag, og den 
enkelte afdelings- og stabschef har ansvaret for driften indenfor 
et nærmere defineret område.

Ledelse i Silkeborg Kommune funderes i den politisk besluttede 
vision. I udviklingsstrategien er de overordnede mål beskrevet, og 
kommuneplan, sektorpolitikker, budget, koncernstrategiplan og 
sektorstrategier er de veje, vi betræder for at nå visionen. 

For at synliggøre rammerne for ledelsesopgaven er der udar-
bejdet en række politikker. Politikkerne skal tegne stregerne for 
udmøntningen af visionen i praksis. For eksempel beskriver per-
sonalepolitikken holdninger og forventninger til medarbejdere/
ledere og kommunen. 
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Tilbage til indhold

Ledelsesorganisationen er forbindelsesleddet 
mellem politik og daglig drift

Ledelse kan forstås på utallige måder, og hvad vi lægger i defini-
tionen afhænger af, hvilke briller vi bruger. I Silkeborg Kommune 
ser vi resultater som målet med ledelse, og relationerne som 
væsentlige for at nå resultaterne. Ledelse er en proces og et mid-
del til at indløse vores vision med at være kommune. Alle ledere 
skal forstå det politiske system, vi er en del af, og vigtigheden i at 
opfylde de krav og forventninger, der er til os. Dermed bidrager vi 
til at vedligeholde det lokale demokrati. Ledelsesopgaven er der-
for også at videreformidle denne forståelse til medarbejderne og i 
sidste ende borgere og erhvervsliv.

Derfor er skabelsen af resultaterne i sammenhæng med de politiske 
beslutninger vores grundopgave. Det skal ske i balance med vores 
værdier, for vi tror på, at vi får de bedste resultater, hvis det sker i 
relationen mellem ledere og mellem ledere og medarbejdere. 
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Tilbage til indhold

Ledelsesopgaven
Ledelse i organisationen foregår på 4 niveauer:

Et strategisk niveau, et niveau, der forbinder politiske beslutnin-
ger med overordnede driftstiltag, et niveau, der forbinder strategi 
med drift og et niveau, der arbejder med resultatskabelse i dag-
ligdagen

Opgaverne på de fire niveauer er forskellige, men fælles er den 
politisk besluttede vision og de ydre og indre rammer, vi arbejder 
under. Fælles er også, at ledelse som fag udmøntes inden for de 
fire ledelsesområder: Personaleledelse, faglig ledelse, admini-
strativ ledelse og strategisk ledelse. Forskellen er, at vægtningen 
mellem de fire områder er vidt forskellig på de respektive ledel-
sesniveauer.

I Silkeborg Kommune tror vi på, at vi får den bedste forbindelse 
mellem politik og daglig drift ved at fokusere ledelsesarbejdet og 
dermed ledelsesressourcerne på de 4 ledelsesområder. Derfor 
definerer ledelsesgrundlaget også den overordnede ledelsesop-
gave samt de roller og det ansvar, der følger af at være leder på 
niveauerne. Det betyder ikke, at lederne ikke har opgaver i alle 
fire felter, men hovedopgaverne er forskelige fra niveau til niveau. 
Omdrejningspunktet skal altid være at sikre, at de politiske 
beslutninger udmøntes til konkrete tiltag for borgerne, erhvervsli-
vet m.fl.

STRATEGISK 
LEDELSE

FAGLIG 
LEDELSE

PERSONALE-
LEDELSE

ADM. 
LEDELSE
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Tilbage til indhold

Kommunens strategiske ledelsesforum
w MÅL:

Direktionen er kommunens overordnede strategiske ledelsesfo-
rum. Det betyder, at direktionen i sit arbejde skal sikre, at der er 
helhed og sammenhæng i kommunens udmøntning af de politi-
ske målsætninger.

Dermed er det direktionens mål at udvikle og opretholde den 
administrative strategiske koordinering, styring og udvikling i 
en tværgående arbejdsdeling blandt kommunens afdelinger og 
stabe.

w OPGAVER:

Direktionens opgave er at forbinde det politiske niveau med drif-
ten. Dette sker på den ene side via en rådgivning og servicering 
af byråd, borgmester og politiske udvalg og på den anden side 
ved, at varetage et overordnet tværgående ledelsesansvar for 
kommunens afdelinger og stabe. Det betyder, at direktionen 
skal sikre, at det politiske niveau serviceres i forhold til behov og 
ønsker, og at den af byrådet fastsatte udviklingsstrategi og vision 
udmøntes gennem udvikling og implementering af en koncern-
strategi. 

Direktionen har yderligere en væsentlig opgave med at synliggøre 
Silkeborg Kommune både i forhold til kommunen lokalt og ved 
at varetage Silkeborg Kommunes interesser i f.eks. KL, Region 
Midtjylland og Staten.

w ROLLER:

Direktionen har ansvaret for at realisere de politiske beslutnin-
ger. Dette gøres i et tæt samarbejde med koncernledelsen og 
med den enkelte afdeling/stab. Direktionen deltager desuden i 
implementeringsarbejdet af strategier og visioner, og særligt i 
forbindelse med tværgående initiativer både internt i kommunen i 
forhold til eksterne samarbejder eller ved større forandringer i en 
afdeling/stab.

Direktionen har et ansvar for via synlighed indad og udad at 
videreformidle grundlaget for de politiske beslutninger, kommu-
nens rammebetingelser og udviklingstendenser af betydning for 
Silkeborg Kommune

Direktionen er ansvarlig for, at Silkeborg Kommune er en god og 
effektiv arbejdsplads. 

Direktionen betragtes som et ledelsesteam, hvor vægten er på 
en samlet opgavevaretagelse.

w REFERENCER:

Direktionen udgør det øverste administrative ledelseslag i 
Silkeborg Kommunes organisation og består af en kommunal-
direktør og et antal direktører. Kommunaldirektøren refererer til 
borgmesteren. Direktørerne refererer til kommunaldirektøren.
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Tilbage til indhold

Forbindelsen mellem politiske og strategiske 
beslutninger og overordnede indsatser
w MÅL:

Afdelings- og stabscheferne udgør forbindelsesleddet mellem 
den fagpolitiske og strategiske platform og kommunens drifts-
områder. Dette sker via udmøntning af aftaler mellem fagudvalg, 
direktionen og den enkelte chef.

Afdelings- og stabschefernes mål er at udarbejde og gennemføre 
strategier i overensstemmelse med og under hensyntagen til de 
politiske beslutninger og overordnede strategiske initiativer.

w OPGAVER:

Afdelings- og stabschefernes opgaver omfatter bl.a. at sikre 
økonomistyringen gennem en løbende service- og ressourcetil-
pasning, at sikre overordnede udviklingstiltag, at tage initiativ til 
løbende kvalitetsudvikling af afdelingens/stabens ydelser, at sikre 
organisationsudvikling, at fastsætte overordnede retningslinjer 
for udviklingen af ledere og medarbejdere i afdelingen/staben, 
at sikre, at afdelingen/staben funderer sit arbejde i lovgivningen 
og de politiske beslutninger, at sikre et godt fysisk og psykisk 
arbejdsmiljø og at sikre, at politiske beslutninger og strategier 
implementeres i driften af afdelingen/staben.

Afdelings- og stabscheferne indgår i koncernledelsen og har der-
med ansvaret for at sikre et konstruktivt og udviklende tværgå-
ende samarbejde mellem afdelinger/stabe. Derudover er opgaven 

at sikre et godt samarbejde med samarbejdspartnere uden for 
Silkeborg Kommune, f.eks. KL, Region Midtjylland og Staten 

w ROLLER:

Afdelings- og stabscheferne har ansvaret for at frembringe dags-
ordner til de politiske udvalg i tæt samarbejde med den direktør, 
der er tilknyttet fagområdet. Yderligere skal afdelings- og stabs-
cheferne yde faglig sparring og rådgivning og give relevant infor-
mation om fagområdet til de politiske udvalg.

Gennem koncernledelsen skal afdelings- og stabscheferne bistå 
direktionen i den strategiske ledelse af hele Silkeborg Kommune 
og sikre, at der tages tværgående initiativer, der øger sammen-
hængskraften mellem kommunens afdelinger og stabe.

Afdelings- og stabscheferne har driftsansvaret, hvilket indebærer 
ansvaret for den økonomiske styring, ledelse, organisation, per-
sonale og faglig udvikling.

w REFERENCER:

Afdelings- og stabscheferne refererer til direktøren med ansvaret 
for den pågældende afdeling/stab. 
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Tilbage til indhold

Bindeleddet mellem det strategiske niveau og 
driften
w MÅL:

Ledere på dette niveau udgør oftest forbindelsesleddet mellem en 
afdelings/stabs overordnede indsatser og de driftsmæssige tiltag 
for en gruppe enheder. Målet for ledere på dette niveau er at sikre 
den konkrete sammenhæng mellem de strategier der er udarbejdet 
for afdelingen/staben, og det næste ledelseslags driftsmæssige 
tiltag. Sammenhæng mellem niveauerne er derfor en tungtvejende 
opgave.

w OPGAVER:

Opgaven om sammenhæng afspejles også i de konkrete ledel-
sesopgaver, hvilket indebærer et betydeligt arbejde med at 
oversætte strategier og beslutninger til konkrete driftsmæssige 
initiativer. Det betyder, at opgaverne bliver centreret omkring at 
kunne lede i samspil med afdelings- og stabschefen, lederkolle-
ger og ledere på niveauerne under. Det gælder f.eks. i forhold til 
at opstille operationelle mål, følge op på målene og korrigere mål 
og retning i fornødent omfang. Det gælder desuden i situationer, 
hvor tværgående initiativer skal koordineres både internt i afdelin-
gen/staben og internt i kommunen mellem afdelinger/stabe. Det 
gælder også ekstern koordinering på både det udviklingsmæssige 
og det praktiske niveau.

Ledelse på dette niveau handler særligt om at udvikle og skabe 
en overordnet faglig udvikling, der kan gennemføres af lederne 
på de næste niveauer, gennem oversættelse af de strategiske 
beslutninger. 

w ROLLER:

Ledere på dette niveau har ansvaret for, at der er sammenhæng 
mellem det strategiske niveau og den daglige drift. Det skal ske 
i koordination med afdelings- og stabschefen og ved at sikre at 
strategierne omsættes til praksis. Ledere på dette niveau skal 
sikre og understøtte, at lederne på niveauerne under har de nød-
vendige ledelsesmæssige kompetencer for ledere på niveauerne 
under og understøtte, at disse ledere skaber resultater i forlæn-
gelse af de strategiske beslutninger.

En væsentlig rolle på dette niveau er også at opfange og kommu-
nikere succeser og udfordringer for driften til chefniveauet med 
henblik på mulige behov for forandringer og eventuelle ændringer 
i strategier og mål.

w REFERENCER:

Ledere på dette niveau refererer til afdelings- og stabschefen for 
den pågældende afdeling/stab.
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Tilbage til indhold

Resultatskabelse i den daglige drift
w MÅL:

Ledere på dette niveau udgør det operationelle niveau i ledelses-
organisationen, og opgaven er at sikre, at medarbejderne løser 
arbejdsopgaverne effektivt og med høj faglig kvalitet. Målet er 
således at optimere og effektivisere arbejdsprocesserne og den 
faglige kvalitet, så der er overensstemmelse mellem afdelingens/
stabens strategier og mål og den efterfølgende konkrete udmønt-
ning af disse strategier og mål. 

w OPGAVER:

Gennem koordination med lederen på niveauet over skal ledere 
på dette niveau arbejde med primært personaleledelse og faglig 
ledelse. Det er opgaven at sikre, at medarbejderne til stadighed 
har de faglige kvalifikationer og personlige kompetencer, der skal 
til for at udmønte målene i opgaveløsningen. Det betyder sam-
tidig, at det er lederens opgave at stille de faglige konkrete mål-
sætninger og resultatkrav for medarbejderne og at følge op på, 
om målsætningerne og resultaterne nås.

En anden væsentlig opgave er at videreformidle de konkrete 
udfordringer, som driften har til ledelsesniveauerne over, så disse 
udfordringer kan indgå i de strategiske beslutninger. Ligeledes er 
det opgaven at formidle de politiske og strategiske beslutninger i 
mødet med f.eks. borgere og erhvervsliv. 

w ROLLER:

Ledere på dette niveau har ansvaret for, at sammenhængen mel-
lem det strategiske niveau og den daglige drift effektueres hos 
den enkelte medarbejder. Dette skal ske gennem en rammesæt-
ning af arbejdsopgaverne og de rammer, hvorunder opgaveløsnin-
gen skal foregå. 

w REFERENCER:

Den direkte reference for ledere på dette niveau kan variere. I 
afdelinger vil referencen typisk være en leder fra niveauet over, 
mens det i mindre afdelinger og i stabene vil være afdelings- eller 
stabschefen.
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Tilbage til indhold

Lederen – kvalifikations- og kompetencekrav
Ledere på forskellige niveauer vil alt andet lige have forskellige 
udfordringer, og kompetencekravene vil derfor også være forskel-
lige. Imidlertid er der tre områder, hvor vi i Silkeborg Kommune 
ser et fællestræk i kompetencerne.

u  Faglighed

En direktør/chef/leder skal ikke nødvendigvis være den fagligt 
dygtigste. Imidlertid er det klart, at når rammerne for opgaveløs-
ningen skal sættes, og resultaterne efterfølgende skal vurderes, 
er faglig indsigt en vigtig ingrediens – også for at skabe den 
nødvendige legitimitet og respekt blandt de fagprofessionelle 
medarbejdere. Derfor er formelle faglige kompetencer vigtige for 
lederjobbet.

u  Uddannelse

Alle ledere i Silkeborg Kommune skal opnå ledelsesfaglig indsigt 
gennem lederuddannelse. Omfang og indhold af den ledelses-
faglige uddannelse afhænger naturligt nok af ledelsesfunktion/-
niveau og ledelsessituation. Der er derfor ikke formelle uddannel-
seskrav til ledere på de forskellige niveauer.

u  Personlighed 

For at kunne opnå resultater inden for rammen af Silkeborg 
Kommunes vision, lægges der vægt på en række personlige 
kompetencer. Det gælder i forhold til lederudvikling og i forhold til 
rekrutteringen af nye ledere. De personlige kompetencer er:

w Helhedsorienteret - og samtidig have blik for detaljer

w  Resultatorienteret - og samtidig være orienteret mod 
fællesskabet

w  Udviklingsorienteret - og samtidig holde sig inden for 
rammerne

w  Tillidsfuld - og samtidig være bevidst om, at kontrol er 
nødvendig

w Beslutsomhed - og samtidig have tålmodighed

w Selvtillid - og samtidig have ydmyghed

w Vedholdenhed - og samtidig være pragmatisk

De personlige kompetencer er ikke nødvendigvis altid modsæt-
ninger, men i stedet er de vilkår, man skal kunne balancere mel-
lem, for at være leder i Silkeborg Kommune.
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Tilbage til indhold

Lederudvikling
Gennem arbejdet erhverver alle ledere sig erfaringer og kvalifi-
kationer. Gennem samtaler og vurderinger evalueres lederens 
resultater med jævne mellemrum. Samtidig skaber det også kvali-
fikationer og erfaring at deltage i ledermøder, udviklingsprojekter, 
netværk mv. Fælles er imidlertid, at det kræver, at lederen mere 
bevidst reflekterer over den ledelse, der bliver udført af både 
en selv og ens kolleger. Ledere er ikke blot eksempler for deres 
medarbejdere, men er i lige så høj grad eksempler for hinanden.

I Silkeborg Kommune forventer vi, at ledere og ledergrupper både 
bidrager til og aktivt deltager i de lederudviklingstilbud, som er til 
rådighed, f.eks.:

• Lederudviklingssamtaler med nærmeste overordnede leder

• Interne og eksterne kursus- og netværkstilbud til ledere

• Diplom-, master- og andre lederuddannelser

• Lederevaluering

• Trivselsundersøgelser

• Silkeborg Kommunes årlige lederkonference

Det forventes også, at kommunens ledere og ledergrupper er 
opsøgende i forhold til viden og litteratur om ledelse.

Vigtigst af alt forventer vi, at lederne medvirker aktivt og loyalt til, 
at den politiske vision udmøntes, og at de løbende forholder sig 
til det ansvar, vi har ved at være ledere i en offentlig og demokra-
tisk styret organisation.
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